ALTERNATIVGUIDEN

SMERTEHJELP: Rosmari Hjerrnannn har slitt
med migrene i 16 år. Endelig har hun funnet en
behandlingsform med effekt og uten bivirkninger;
nemlig vannmassasje hos fysioterapeut
Hilde Bredesen ved Aquamassage-klinikken.

Masserende vann

ar m;tArenen

Rosmari Hjermann lette i årevis etter en god bet;iåndling mot
migrene. Omsider har hun funnet sin vidunde~edisin - i form av
vann! - Jeg er blitt helt avhengig av aquamassasje, forteller 48-åringen.
Tekst:Bjørg Engdahl
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med seg selv i kombinasjon med fysiske
behandlinger. Vannmassasjen kom inn som
den biten jeg manglet, forklarer hun.

Selv en flink massør klarer ikke massere
så hardt, så lenge på nøyaktig samme
sted, sier Rosmari, der hun ligger klar
med fjernkontroll og hodetelefoner inne
i vidundermaskinen til fysioterapeut Hilde
Bredesen. Rosmari har for lengst funnet
sitt yndlingsområde mellom kors rygg og
skulderblad. Fullt trykk på det pulserende
vannet akkurat her løser opp mangeårige
spenninger og muskelknuter.
- Jeg merket stor forskjell på migrenen
min allerede etter første behandling i fjor
høst. Det neste anfallet var mye snillere
enn normalt, og slik har det heldigvis fortsatt. Faktisk har jeg ikke hatt anfall den
siste måneden, forteller hun fornøyd. Selv
føler hun det nærmest som en samvittighetssak overfor andre migrenerarrunede
å stille til intervju.
- Dette har vært så positivt for meg at også
andre bør få kjennskap til metoden.

Skeptisk til skolemedisin
Rosmari har også - under tvil - forsøkt
migrenemedisinen
lmigran.
- De få gangene jeg har prøvd, har den
hatt skrernni.ende god effekt. I løpet av et
kvarter kan man bli nesten symptomfri.
Men hva gjør du når plagene er tilbake
noen timer etterpå? Fordi medisinen er
så sterk, er det jo begrenset hvor mange
doser man kan ta. Etter å ha jobbet i helsevesenet i mange år er jeg veldig skeptisk til å bli avhengig av sterke medisiner.
Vi vet for lite om langtidsvirkningene
av
moderne migrenemedisiner.

Har forsøkt «alt»

Syk i 16 år
Rosmari Hjermann er på ingen måte
alene om sitt helseproblem. Nesten hver
tiende norske kvinne sliter med migrene.
Anfallene kjennetegnes ofte av ensidig,
pulserende hodepine, i kombinasjon med
kvalme og brekninger, lysskyhet og lydfølsomhet. Og plagene kan vare fra et
par timer til flere døgn. Rosmari fikk sitt
første kraftige migreneanfall i 1993. Siden
har de kommet punktlig hver andre eller
tredje uke.
~.
- Migrenen min varer alltid i to døgn.
Bortsett fra smertene, som kommer på
hele høyre side, er det den voldsomme
uvelheten og slappheten som har vært
verst. Jeg blir lyssky, var for lyd og for
lukt. Uvelheten gjør det vanskelig å få i
seg mat og drikke, særlig drikke, forteller Rosmari.

Lettere anfall

D
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et handler altså om det våte element. Varmt vann og høyt trykk.
Likevel kan man ligge fullt påkledd
under behandlingen.
Aquamassasje er
nemlig tørr vannmassasje i motsetning
til andre typer hydroterapi.
En solid «gummiduk- beskytter Rosmari,
når 70 liter vann, fordelt på 36 dyser, spyler henne på tre sider fra nakke til tær.
Nærmere følelsen av å være til bilvask
kommer hun neppe. Utseendemessig ligner maskinen litt på en MR-maskin med
utvendig hodestøtte.

Bestemmer styrken selv
- Jeg kan selv regulere styrken på vanntrykket og hvor lenge det skal jobbe på
ett og sarrune punkt. Det er helt genialt.

Etter at hun begynte med aquamassasje
har hun ikke lenger vært tvunget til å ligge
på et mørkt og stille soverom.
-Nå kan jeg være oppe, fordi lysskyheten
så å si er borte, og jeg føler meg nesten
ikke uvel og slapp. Jeg kan til og med
sitte ved PC-en. Det eneste jeg ikke klarere
er å se TV.Jeg sover også bedre enn før,
og alt dette utgjør en enorm forskjell for
livskvaliteten, forteller 48-åringen, som er
bosatt i Oslo.
Til dags dato har hun ikke klart å finne
noen sarrunenheng mellom mat, kosthold
og migrene anfall. Heller ikke menstruasjonssyklus kan forklare de regelmessige
anfallene.
- Jeg tror min migrene er mer psykosomatisk betinget. Derfor må jeg jobbe mentalt
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Rosmaris jaktpå andre behandlingsmetoder
har derfor foregått langt utenfor den skolemedisinske verdenen. Alternativ medisin er
dessuten et felt hun alltid har følt seg tiltrukket av. Etter hvert har hun lært å behandle
seg selv med meditasjon og soneterapi,
når hun kjenner at migrenen er på vei.
- Hvilke andre typer alternative behandlinger har du forsøkt?
- Utrolig mange. Akupunktur, vibroakustisk
terapi, kopping, healing, klassisk massasje,
naprapåti, homeopati, kraniosakralterapi,
qigong, bittskinne fra tannlege, Bowen og
sikkert noen flere. Jeg har brukt utrolig mye
penger og tid på behandlinger i et desperat
håp om å bli smertefri, vedgår Rosmari.
Mange av behandlingene har hjulpet en
god del. For en kort periode.
- Dersom man tar behandling hyppig nok,
er det helt sikkert mye som kan være til
hjelp. Men hvem har råd til behandling
tre-fire ganger i uken over tid? Så snart jeg
har begynt å trappe ned til vedlikeholdsbehandling, har effekten av alt jeg har prøvd
forsvunnet. Aquamassasje er det store unntaket. Jeg har hele tiden gått til behandling
kun en gang i uken, og behandlingseffekten har ikke endret seg!

Løser opp spenninger
Rosmari er ikke i tvil om at behandlingsmetoden er gunstig både for nervesystem,
kropp og sjel.
- Hvis jeg er ordentlig stresset når jeg kommer til behandling, puster jeg alltid mye lettere når jeg går herfra. Vannet løser opp spenninger i hele kroppen og frigjør pusten på
en veldig behagelig måte, sier Rosmari, som
suppleres av fysioterapeut Hilde. Massasjen
løser opp energiblokkeringer og stimulerer
nervesystemet, og det var veldig riktig og
viktig for Rosmaris migrene, påpeker hun.
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VANN MOT SMERTER:
Fysioterapeut og daglig
leder Hilde Bredesen får
stadige tilbakemeldinger
om at vannet i denne
maskinen hjelper mot
smerter og helseplager.

ken i Oslo. Foreløpig er hun den eneste
i hovedstaden som tilbyr akkurat denne
typen vannterapi.

Passer for alle
Det er som smertelindrer at aquamassasje har sin store styrke, og mange av
kundene hennes gir entusiastiske tilbakemeldinger om bedre funksjonsnivå og
mindre smerter.
- De som kommer hit har ulike helseproblemer med alt fra revmatisme, fibromyalgi, lymfødem og dårlig blodsirkulasjon
til cerebral parese. Den yngste pasienten
jeg har hatt er seks år, mens den eldste
er 83 år. Bortsett fra gravide og personer
med pacemaker er dette en behandling vi
kan anbefale til alle, sier Bredesen.

Studier fra utlandet
I USA og en del europeiske land er aquamassasje gammelt nytt - og fortsatt
populært. Maskinene brukes på behandlingsklinikker og treningssentre og er også
tilgjengelige på kjøpesentre og flyplasser.
Blant de studiene som er gjort - først og
fremst i USA - rapporteres det at aquamassasje har effekt i behandling av fibromyalgi, leddgikt og andre kroniske smerter.
65.5 prosent aven gruppe med kroniske
smerter rapporterte om smertereduksjon i
en studie utført ved Comprehensive Pain
and Rehabilitation ved Universitetet i
Miami. Samme behandling er også prøvd
ut på pasienter med lymfødem med oppløftende resultater.

Figurforming

Vann gir
skånsom massasje
Masserende vann er mer skånsomt enn masserende
hender. Samtidig er vannmassasje mer effektivt, ifølge
fysioterapeut Hilde Bredesen.
Hun beskriver aquamassasje som et kinderegg, der man får tre behandlinger på
en gang: nemlig hydroterapi, massasje og
varme i en og samme behandling.
- Vanntemperatur og styrke tilpasses den
enkelte. Mens en person med revmatiske
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smerter bør ha høy varme, skal en betent
hofte ha kaldere vann. Temperaturen varierer fra 32 til 40 varmegrader, og vi har
mange programmer av ulik varighet og
styrke å velge mellom, opplyser Bredesen, daglig leder ved Aquarnassage-klinik-

De siste årene har massasjemaskinene også
blitt populære til ren velværebehandling
og ikke minst til figurforming.
- Massasjen virker vanndrivende og fjerner
avfallsstoffer i kroppen, dermed reduseres også cellulittene.Jo hardere vanntrykk
og varmere vann, desto større effekt. Et
kvarter med aquamassasje er like effektivt som en times vanlig massasje, opplyser
Bredesen.
Selv kom hun tilfeldigvis borti maskinen
for fire år siden under en mellomlanding
. i Amsterdam.
- Jeg hadde vondt i ryggen etter en lang
og slitsom flyreise fra Karibien. Etter ti
minutter med aquamassasje var ryggen
fin og myk igjen, og jeg var helt frelst.
Etter å ha behandlet pasienter med muskel- og skjelettplager i mange år skjønte
jeg at dette var en helt unik kombinasjon
av behandlinger, forteller Bredesen. For å
gjøre en lang historie kort begynte hun
selv å importere maskinene og har i dag
agenturet på Aquamassage i Skandinavia. O

Dette er aquamassasje:
• Aquamassasje er en form
for hydroterapi, eller vannterapi, der du masseres
med pulserende varmt
vann fullt påkledd på en
avansert behandlingsbenk.
• Aquamassasje brukes til
srnertebehandlinq, som
velværebehandling
og til
figurforming.
• 25 norske behandlere og firmaer tilbyr i dag aquamassasje etter at maskinene
kom på markedet i 2006.

Vil du vite mer?
Gå inn på websiden:
www.aquamassage.no
Her finner du også oversikt
over hvor i landet du kan
få behandling.

Daglig leder Hilde
Bredesen i Aquamassage
Norge AS kan kontaktes
på Mobil 92 06 23 53
eller
post@aquamassage.no

MANGE PROGRAMMER: Vanntemperatur og styrke
tilpasses den enkelte, og det finnes mange programmer
av ulik varighet og styrke å velge mellom.
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